
 

 

70 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 
CAMPIONAT COMARCAL 

CURSES D’ORIENTACIÓ 
La Tossa –Santa Margarida de Montbui-, 10 d’abril de 2022 

 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

El proper 10 d’abril se celebrarà, a La Tossa de Montbui (Sta. Margarida de Montbui), la XXXIV 

Cursa de l’Anoia i el Campionat Comarcal de Curses d’Orientació.  

 

 

UBICACIÓ 

La competició es disputarà al paratge de la Tossa de Montbui, al terme municipal de Santa 

Margarida de Montbui. 

El punt de trobada i centre de competició serà al mateix paratge. Enllaç de localització: AQUÍ 

L’aparcament és bastant limitat, és per això, que malgrat que a la part de dalt hi ha un petit 

pàrquing, els cotxes hauran d’aparcar per ordre d’arribada, seguint les indicacions de 

l’organització a la dreta de la carretera. 

 
HORARIS  

09.30  Obertura del centre de competició i inscripcions 

10.00  Inici dels circuits. 

13.00  Tancament arribada. 

13:15  Entrega de premis. 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/HRvPoSK27pyeEKVU8


 

 

 

 

INFORMACIÓ TÈCNICA I DISTÀNCIES 

 

Distàncies, desnivells, nombre de fites i escala: 

 

CIRCUIT 1 DISTÀNCIA DESNIVELL Nº CONTROLS 

C1 OPEN    

C2 INICIACIÓ    

C3 ENCINTAT    

 

CIRCUIT 2 DISTÀNCIA DESNIVELL Nº CONTROLS 

C1 OPEN   12 

C2 INICIACIÓ    

 

Pel que fa a la cursa,  es realitzaran dos circuits distància esprint per a cada categoria (menys 

categories escolars) aquests transcorreran per totes les zones del mapa, sent molt important 

saber adaptar la nostra orientació i el nostre ritme a cada zona. En el terreny veure’m molts 

elements igual que el que busquem, i moltes fites properes, així que serà rellevant comprovar 

bé els codis de la fita i confiar a l’hora d’atacar el nostre control! 

El sistema de classificació serà la suma dels temps dels dos circuits, sent independent en quin 

ordre s’han realitzat. 

En breu penjarem la distància de cada recorregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATEGORIES 
 

 CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

Educació Primària 

Prebenjamina 2014 – 2015 

Benjamina 2012 – 2013 

Alevina 2010 – 2011 

Educació Secundària Obligatòria 

Infantil 2008 – 2009 

Cadet 2006 – 2007 

Batxillerat Post obligatòria Juvenil 2004 – 2005 

Categoria d’esport adult Sènior 2003 i anteriors 

 

BENJAMÍ, el circuit estarà marcat amb cintes blanques i vermelles (encintat). Només 

realitzaran un circuit. 

 

PREBENJAMÍ (CATEGORIA NO OFICIAL) podran anar acompanyats per un adult amb aquestes 

condicions: 

L’acompanyant haurà d’anar al darrera de l’esportista. 

Està totalment prohibit que l’acompanyant porti el mapa de l’esportista. 

El no compliment d’aquestes normes comportarà la desqualificació del participant. 

 

ENTREGA DE PREMIS 

 

Medalla per als tres primers classificats de cada categoria i gènere. 

 

DOCUMENTACIÓ 

LLICÈNCIA ESPORTISTA 

- Tots i totes les esportistes han de tenir la llicència degudament tramitada, tant els 

nens i nenes com els participants a la cursa d’adults. 

- QUOTA ESPORTISTA ESCOLAR: 15,00€ 

- QUOTA ESPORTIVA POPULAR: 8,00€ 

- ESPORTISTA ESCOLAR: Amb aquesta llicència podran participar en aquesta 

competició així com també a totes les competicions d’esport individual i 

d’associació dels 70 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia. En cas de tenir la llicència 

en vigor no haurà d’abonar cap import. 



 

 

 

- ESPORTISTA POPULAR: Amb aquesta llicència podran participar en aquesta 

competició així com també a totes les competicions d’esport individual dels Jocs 

Esportius Escolars i Populars de l’Anoia. En cas de tenir la llicència en vigor no 

haurà d’abonar cap import. 

 

INSCRIPCIONS 

Esportistes menors d’edat:  https://bit.ly/3i7MkkX   

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb el/la coordinador/a esportiu del vostre 

centre educatiu. Si no teniu coordinador/a o no sabeu a qui dirigir-vos, poseu-vos en contacte 

amb nosaltres. 

Esportistes majors d’edat: https://bit.ly/3CGBAUg   

Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb nosaltres enviar un correu electrònic a:  

xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) 

TERMINI MÀXIM PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: el dimecres 6 d’abril. 

 

 

PÚBLIC 

 

El públic haurà d’evitar aglomerar-se. Es podrà desplaçar per tota la zona del circuit mantenint 

les distàncies de seguretat.  

 

MESURES COVID 

 

MASCARETA 

L’atleta no haurà de portar mascareta quan estigui realitzant, de forma efectiva, activitat física.  

Es recomana portar mascareta els entrenadors/es, monitors/es, tècnics/ques, personal 

assistent i el públic assistent sempre hi quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat.  

És recomanable, per tothom, l'ús de mascareta en els accessos a les instal·lacions, espais i 

recintes esportius així com a tota la zona sempre hi quan no es puguin mantenir les distàncies 

de seguretat. 

 

 

 

https://bit.ly/3i7MkkX
https://bit.ly/3CGBAUg
mailto:xavi@ceanoia.cat


 

 

 

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h.  

L’organització no es fa responsable dels accidents dels esportistes participants a l’activitat, si 

bé vetllarà per evitar-los i declina tota responsabilitat envers els participants, espectadors i 

tercers. 

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

